JÄSENKIRJE LOKAKUU 2021

Syksyinen tervehdys kaikille!
Vuosi alkaa olla kohta taas lopuillaan ja covid19-edelleen toimintaamme jarruttanut, mutta eiköhän
vähitellen normaalimpaan päästä tai uuteen normaaliin. Itselläni kovasti haasteinen vuosi ollut Kallen
asioissa ja tällä hetkellä voimia vie asumisasioista vääntäminen sekä kunnan viranomaisten että Kallen
nykyisen asumisyksikön kanssa. Nyt kunnanvaltuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä on minulla
toki paljon mahdollisuuksia vaikuttaa heikommassa asemassa olevien asioihin, ja sitä teen nyt niin paljon
kuin pystyn. Asumisasiat ovat puutteelliset tai niitä ei ole tarjolla, asetusten sekä lakien vastaisia, joten tätä
teen nyt omien taistelujeni lisäksi ja toivottavasti asia saa julkisuutta laajalti. Pirkkalan kunnassa ainakin
asiaa nyt tullaan julkisesti käsittelemään, koska olen sen sellaiseksi tehnyt ja en suostunut ns. haastavasti
käyttäytyviä jättämään tulevan asumisyksikön ulkopuolelle virkamiesten tahdon ja suunnitteluvirheiden
vuoksi.
Joskus vaan toivoisi, ettei tarvitsi koko ajan jostain asiasta taistella vaan että se palvelu mikä kuuluu kunnan
järjestämisvastuulle, järjestetään kuntalaiselle ja kansalaiselle yhdenvertaisesti.
Nyt pikaisesti ilmoittautumaan vanhempaintapaamiseen. Ohjeet alla.
terveisin Tuija Kaivanto, pj puh. 050-3835817 , tuija.kaivanto@angelman.fi

VUODEN 2021 JÄSENMAKSU
Maksathan jäsenmaksun pikaisesti, jos se on vielä maksamatta! Maksu Suomen Angelman-yhdistys ry:n
tilille: Nordea FI25 1416 3000 1041 90. Varsinainen jäsenmaksu 30 euroa/henkilö yhdeltä perheenjäseneltä
(viitteellä 9988) ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa/henkilö (viitteellä 9975), jos useampi perheestä tai joku
sukulaisista tai ystävistä haluaa liittyä. Yrityskannatusjäsenmaksu 100 e tai oma summa (viite 9962).

VANHEMPAINTAPAAMINEN
Ilmoittaudu vanhempaintapaamiseen Haikon Kartanoon Porvooseen!
Tämä on samalla virallinen kokouskutsu Suomen Angelman-yhdistyksen vuosikokoukseen.
Aika: 6.11.-7.11.2021
Osoite: Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
Ilmoittautumiset: viimeistään 17.10. sähköpostitse tuija.kaivanto@angelman.fi. Ilmoita osallistujien nimet,
sähköpostiosoitteet ja mahdolliset erityisruokavaliot.
Hinta: 50 euroa/henkilö maksettuna viimeistään 17.10. tilille: Nordea FI25 1416 3000 1041 90 (viite 9959)
Kaikilla osallistujilla jäsenmaksu tai kannatusjäsenmaksu maksettuna!

Ohjelma
Lauantaina 6.11.
klo 13-14

Lounas Kartanoravintolassa

klo 14-15

Suomen Angelman-yhdistyksen vuosikokous. Kokouksessa käsitellään viralliset asiat:
puheenjohtajan valinta vuosille 2022-2024, budjetti ja toimintasuunnitelma sekä hallituksen
valinta.

klo 15

Kahvia ja makeaa

klo 15-17

Aiheena haastava käyttäytyminen: haastavan käyttäytymisen syitä ja keinoja sen hallintaan

klo 19-23

Sauna ja iltabuffet

Hotellivieraille kylpylän ja kuntosalin käyttö on maksuton. Huonehintaan sisältyy yksi kylpyläkäynti/hlö
hotelliyötä kohden sekä kuntosalin vapaa käyttö. Kylpylään pääsee myös sunnuntaina uloskirjautumisen
jälkeen. Jokainen varaa kylpyläajan itse: https://www.haikko.fi/kylpyla/varaa-kylpylakaynti

Kalle 19-v tässä viittoilee, et mennään kotiin. Käytiin makkaraa paistamassa Pirkkalan perällä.

